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 فی هذا العدد: 
 أردوغان: اتفقت مع بایدن یلع تکثیف التعاون وال مساومة بمکافحة اإلرهاب  

 ترکیا تجّمد أصول أفراد وشرکات تدعم تنظیمات إرهابیة  

 والدول العشر عثمان کافاال بین ترکیا  حدث األسبوع:   

 20  الـ  االقتصاد الترکي والفرص املتاحة بعد قمة قضیة األسبوع:   

 2021املرکزي الترکي یرفع توقعاته للتضخم يف نهایة   

 وضع حجر األساس ألول مصنع ملشتقات البالزما والدم  

 البروفیسور صباح الدین زعیم  شخصیة العدد:  

 الدروس الواجب استخالصها من أزمة السفراء مقال:   

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 هذا العدد 

يف  الرتيك    املرصديتناول   والخارجية  الداخلية  تركيا  التطورات  متابعة 

يتناول املرصد؛    ؛ اً سياسيعىل عدة محاور؛    أكتوبرمن شهر    الثا� النصف  

األمرييك    أردوغانالرئيس رجب طيب  ترصيحات   بنظ�ه  لقائه  يف ختام 

العرشين مجموعة  قمة  هامش  تكثيف  باتفاقه    عىل  عىل  بايدن  مع 

املو ،  التعاون عدم  اإلرهابتأكيده عىل  مبكافحة  د يتجم  بجانب  ،ساومة 

. باإلضافة إىل دعوة صول أفراد ورشكات تدعم تنظي�ت إرهابيةأنقرة أل 

  تركياوترحيل  ،  خاوف أنقرةمل  هام�كل لدعم تركيا يف ملف الهجرة وتفهم 

 وعناوين أخرى. ، 2011آالف إرهابيا أجنبيا منذ  8 أكرث من

االقتصاد الرتيك والفرص املتاحة بعد    األسبوع؛ يستعرض املرصد  ويف قضية

عث�ن   اول املرصدسبوع، يتن أما يف حدث األ ،  قمة دول العرشين يف روما 

 .كافاال ب� تركيا والدول العرش

املركزي الرتيك يرفع توقعاته للتضخم يف نهاية   ؛ املرصد؛ يستعرض ا قتصاديا

قويو"  بجانب    ،2021 "آق  من  الرابعة  الوحدة  بناء  رخصة  تركيا  منح 

  البالزما والدموضع حجر األساس ألول مصنع ملشتقات  إضافة إىل  ،  النووية

 وملفات أخرى. يف تركيا، 

كيف تأسست الجمهورية    عننبذة  املرصد  تركيا: يقدم    اعرفويف محور  

   عاماً؟ 98الرتكية قبل 

شخصية   األسبوعاملرصد  أما  زعيم  فهي   لهذا  الدين  صباح    . الربوفيسور 

  السفراءالدروس الواجب استخالصها من أزمة    مقاالً املرصد  وختاماً؛ يتناول  

  .لكاتب برهان الدين دوران ل

د   ص مر ال

  
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة 

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

   "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 عاشـــور خالد 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى 

ي  ك تر ل د ا ص مر ل  ا

ي  إليران د ا ص مر  ال

 المرصد الخليجي 

ل ي ئ ا ر س د إ ص ر  م

 ي المرصد المغارب 
 املرصد  منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 أردوغان: اتفقت مع بایدن یلع تکثیف التعاون.. وال مساومة بمکافحة اإلرهاب 

أنّه ونظ�ه األمرييك   كشف الرئيس رجب طيب أردوغان 

جو بايدن اتفقا عىل تكثيف التعاون يف أفغانستان وسوريا  

املتوسط   أردوغان   واملجال االقتصادي.وليبيا ورشق  وذكر 

مقاتالت   توريد  تفاوضا حول  وبايدن  تركيا،    F-16أنّه  إىل 

الصدد.   عدم وجودمؤكّداً   بهذا  بايدن    مقاربة سلبية من 

وأعرب عن أمله يف إنهاء مسألة توريد املقاتالت باعتبارها 

، ُمش�اً  ةاإلرهابي  PKK/YPG/PYD  تك� شّدد عىل أن بالده ستفعل ما يلزم ملكافحة تنظي�  قضية حساسة. 

الحدود عندما يتوّجب ذلك. التنظي�ت خارج  تركيا مستعّدة إلطالق عملية من دون ترّدد ضد  أّن    إىل 

 وأردف: "يجب عىل رشيكنا يف حلف ش�ل األطليس أال يحاول دعم التنظي�ت اإلرهابية.

 أردوغان: لن نسمح ألي هجوم ماکر بأن یحیدنا عن طریقنا 

الرئيس رجب طيب أردوغان، مبناسبة ذكرى تأسيس  قال  

من   أكتوبر  29الجمهورية الرتكية، الذي تحتفل به البالد يف  

كل عام: بين� تلوح الذكرى املئوية لجمهوريتنا يف األفق، 

ماكر  هجوم  أي  أو  قذر  سيناريو  أو  قوة  ألي  نسمح  لن 

طريقنا. عن  يحيدنا  بأن  تركيا  عرقلة  إىل  وهنأ    يهدف 

الرئيس كافة املواطن� مبناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية،  

 املرشف. ووصفها بأنها إحدى املحطات الذهبية الباعثة للفخر يف تاريخ الشعب الرتيك 

 ترکیا تجّمد أصول أفراد وشرکات تدعم تنظیمات إرهابیة 

جمدت تركيا أصول أفراد ورشكات عىل أراضيها لتقد�هم  

تكنولوج  أو  مادي  أو  دعم  مايل  غ�  أو  مايل  أو  ي 

خدمات ملنظ�ت إرهابية، متاشيا مع قرار مجلس  

الدويل. باملادة    األمن  عمال  القرار  من    6واتخذ 

رقم   اإلرهاب،   6415القانون  متويل  مبنع  الخاص 

وبناء عىل طلب دولة أجنبية يف نطاق قرار مجلس  

السلطان للمجوهرات واالست�اد  هي:  املستهدفة من القرار  والرشكات    . 1373األمن الدويل رقم  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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للغذاء   واألهرام  والتجارة،  الطبية  للصناعات  وأصالن  والنقل،  والغذاء  لألقمشة  وتواصل  والتصدير، 

والعقارات، والخالدي للمجوهرات واملقاوالت، والهوبو للمجوهرات واالست�اد والتصدير، وف�ستون للتجارة  

 الخارجية واألقمشة. 

 ا يف ملف الهجرة و"تتفهم" مخاوف أنقرةمیرکل تدعو لدعم ترکی

شددت املستشارة األملانية أنجيال م�كل، عىل رضورة دعم 

للمخاوف  تفهمها  عن  وأعربت  الهجرة،  ملف  يف  تركيا 

األفغان الالجئ�  تدفق  حيال  إذا  ،  الرتكية  أنه  واعتربت 

االمتثال   خالل  من  القضايا  حل  يف  وأوروبا  تركيا  نجحت 

عامليا  للقواعد،   موقعه�  تعزيز  مبقدوره�  فسيكون 

الرتكية   واقتصاديا. العالقات  أهمية  م�كل  وأكدت 

 األوروبية، واعتربت املشاكل العالقة ب� تركيا واليونان مسألة تركية أوروبية يف نفس الوقت. 

 أنقرة: املسیرات الترکیة املستخدمة يف "دونباس" عائدة ألوکرانیا 

مول الخارجية  الطائرات قال وزير  إن  أوغلو،  تشاووش  ود 

"دونباس"  منطقة  يف  املستخدمة  الصنع  تركية  املس�ة 

وأشار إىل أن أي سالح تشرتيه دولة من   عائدة ألوكرانيا.

ال �كن الحديث عنه عىل أنه سالح تريك أو رويس أو    ،تركيا

ولذلك ال �كن   ،أوكرا�، وإ�ا يصبح ملًكا للبلد الذي اشرتاه

 ام ضد تركيا. توجيه أي اته

وأوضح أن تركيا صادفتها أسلحة مختلفة من دول عدة، مبا يف ذلك روسيا، خالل حربها ضد اإلرهاب يف  

 لكننا ال نتهم روسيا عىل اإلطالق، ويجب عىل أوكرانيا أيًضا التوقف عن استخدام اسمنا.،  أرايض دول أخرى

 2011إرهابیا أجنبیا منذ  585آالف و 8ل ترکیا ترحِّ 

ترحيل   الرتكية،  الداخلية  آالف    8أعلنت وزارة 

أجنبيا، من    585و جنسية،    102إرهابيا 

  كانوا قادم�   وحتى اليوم  2011منذ عام  

إرهابية  تنظي�ت  إىل  االنض�م  بهدف 

مثل "ب ي د/ يب كا كا"، وداعش، سوريا  

اإلرهابي�   1075  والعراق. هؤالء  من 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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  12إرهابيا إىل    126ل  يرحت  وتم  من الواليات املتحدة.  44، ويحملون جنسية إحدى دول االتحاد األورويب

دول أوروبية    8إرهابيا إىل    61دول أوروبية العام املايض، و  8إرهابيا إىل    95، و 2019دولة أوروبية عام  

ل�  يف عدد اإلرهابي� املرح  أوالًوأشار البيان أن فرنسا جاءت يف    األوىل من العام الجاري.  10الـ  خالل األشهر  

 إليها تلتها أملانيا ثم هولندا وبلجيكا وفنلندا والسويد ورومانيا وبريطانيا. 

 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 االقتصاد الترکي والفرص املتاحة بعد قمة دول العشرین يف روما 

 

حضورياً،  يف إطار تحوالت غ� مسبوقة مّر بها العامل خالل عام�، سارعت دول العرشين إىل عقد قمة روما  

لتعطي رسالة مفادها أن العامل بدأ يخرج من محنته، وأن هذه الدول بقيت هي الدول العرشين الكربى 

 بحجم اقتصاداتها رغم آثار األزمة العميقة التي لحقت بها. 

لقد واجه العامل إحدى أسوأ أزماته يف القرن الحادي والعرشين، واستطاعت دول العرشين أخ�اً أن  

 ها من نفق األزمة بعد مسافة كب�ة من الضبابية وعدم اليق� واجهتها اقتصاداتها. تُِطّل برأس

حافظ االقتصاد الرتيك عىل مكانته ب� كربى االقتصادات العاملية، وشاركت تركيا بقية الدول القيادية  

استعادة    يف العامل برامج املرحلة املقبلة من خالل قمة روما، إذ ركزت القمة بشكل رئييس عىل رضورة

لفتح   والتعاون  بالصحة  واالهت�م  الكربونية  االنبعاثات  تخفيض  والتزام  االقتصادي  التعايف 

https://almarsad.co.uk/
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مساعدة   أهمية  القمة  ناقشت  ك�  ومنظمة،  آمنة  بطريقة  السفر  واستعادة حركة  العاملية  االقتصادات 

 واألمن اإللكرتو�.الشعوب األكرث احتياجاً، ومكافحة الهجرة غ� الرشعية، وتحس� ح�ية البيانات 

النتائج   وعىل الرغم من أن املراقب� اعتربوا أن املواضيع التي تم نقاشها كانت دون املستوى من حيث 

املتوقعة فإنه من غ� شك تستطيع هذه الدول أن تفعل الكث� لتحقق أهداف القمة، ومثال عىل ذلك  

النقاشات حول املناخ يف قمة غالسكو، وتتوافر الف رص يف األهداف املعلنة ملختلف دول العامل  استك�ل 

عموماً ولرتكيا بشكل خاص نظراً إىل ما متلكه لخدمة هذه األهداف من إسهامات تنعكس عىل اقتصادها  

 بشكل إيجايب، و�كن أن نسلّط الضوء عىل الفرص املتاحة أمام االقتصاد الرتيك من خالل النقاط اآلتية: 

التوريد: إذ ركزت القمة عىل هذه النقطة بشكل رئييس لض�ن استعادة  أوال. ض�ن سالمة وتدفق سالسل 

التعايف االقتصادي العاملي، واستعرض الزع�ء ما سبّبه انقطاع سالسل التوريد من أزمات خالل فرتة الجائحة  

  حيث ال يزال بعض هذه الدول يعا� من مشكالت يف التوريد حتى اللحظة، ومتتلك تركيا موقعاً جغرافياً 

مميزاً، وتحتوي بناها التحتية عىل طرقات رسيعة تتصل مبختلف دول العامل وسكك قطارات ومواٍن بحرية،  

إضافة إىل امتالكها أحد أكرب مطارات العامل، وكل هذا يؤهلها للعب دور أكرب يف مجال النقل العاملي، بخاصة  

لداخلة يف الخدمة وسيارات النقل الكب�ة،  إذا ما استطاعت تركيا أن تحقق توافراً أكرب يف السفن البحرية ا 

 . العاملإذ تلوح الفرصة يف األفق لتنشيط قطاع النقل الرتيك واملساهمة يف تطوير العالقات التجارية مع 

الضعيفة: تدرك الدول الكربى أن تلقيح شعوبها لن يكون مفيداً يف إطار عامل   اللقاح للدول  ثالثا. توف� 

حت�لية تطور الف�وس واردة ما مل يتم معالجة بقية سكان العامل والقضاء عىل  منفتح بعضه عىل بعض، فا

النقطة،   هذه  عىل  املناخ  قمة  ركزت  إذ  املحتاجة،  للشعوب  اللقاح  توف�  أهمية  تأيت  هنا  ومن  الوباء، 

تستطيع  وتدخله يف اإلنتاج، بخاصة أن تركيا  - قيد االختبار-وتستطيع تركيا أن تّرسع إنتاج لقاحها الخاص  

أن تؤّمن عرب توافر اليد العاملة لديها كميات إنتاجية كب�ة نسبياً، ملا لهذه الخطوة من أهمية يف ح�ية 

 البرشية وتنشيط القطاع الصحي واملساهمة يف تحقيق األهداف العاملية يف القضاء عىل الجائحة. 

طاقة النظيفة شغل العامل الشاغل يف هذه  ثالثا. تشجيع االستث�ر يف مجال الطاقة النظيفة: تَُعّد مسألة ال

الفرتة نظراً إىل التغ�ات املناخية املخلّة بالنظام العاملي والتي تالحق الجميع، فقد عانت تركيا يف اآلونة  

األخ�ة من فيضانات وحرائق ك� عا� معظم دول العامل، ويُعترب توجه تركيا نحو تنويع مصادر الطاقة  

% من إنتاج الطاقة يف تركيا بعد أن كان  20الفحم إذ بات الفحم يساهم يف أقّل من  وتقليل االعت�د عىل  

 يساهم بأكرث من الثلث، إنجازاً كب�اً. 

إن تعزيز الجهود الرتكية لتشجيع املستثمرين الدولي� واملحلي� عىل االستفادة من البيئة الرتكية  

إيجاد فرص التي متتد عىل قارت� سيساهم يف  الفحم   املتنوعة  االعت�د عىل  لتقليل  غ� مسبوقة 

وتصدير الكهرباء إىل الدول املجاورة بخاصة تلك التي تعا� من فجوات واضحة يف تأم� الكهرباء  

 يف العراق مثاالً. 
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رابعا. تعزيز األمن الغذايئ العاملي: شغلت هذه النقطة حيّزاً من اجت�عات دول العرشين التي أثبتت لها  

نها الغذايئ عىل املحّك وأن الدول التي متتلك موارد طبيعية ال تزال قادرة عىل لعب دور أكرب  الجائحة أن أم

يف مستقبل العامل، ويف حال نظرنا إىل الصادرات الرتكية نجد أن الغذاء يحتل مركزاً متقدماً يف تركيبة التجارة،  

هت�م بالتقنيات اإلنتاجية واالستفادة  وهو ما يجب توسيعه من خالل تطوير املشاريع الزراعية الحالية واال 

من الخربات الزراعية الحديثة لتنشيط هذا القطاع ودفعه خالل الفرتة القص�ة املقبلة، ال من أجل خدمة  

رة من السلعة الزراعية.   االحتياجات املحلية وحسب، ولكن من أجل زيادة الكميات املصدَّ

احتلّت مسألة الهجرة حيِّزاً من النقاشات يف القمة، ففي  خامسا. تطوير االهت�م بقضايا الهجرة: كذلك  

ظل الفقر الذي تتعرض له الشعوب األكرث احتياجاً واألزمات والحروب والجوائح التي متّر عىل هذه الدول  

فإن توقُّع زيادة موجات الهجرة هو أمر منطقي وبديهي، ويخىش معظم الدول الكربى من موجات هجرة  

اركها ألسباب أمنية واقتصادية، وقد شكلت تركيا بوابة الستقبال املهاجرين والالجئ�  ضخمة ال تستطيع تد

مالي� الجئ، يف ظل    4يف السنوات املاضية، فهي تستضيف اليوم الرقم األكرب عىل مستوى العامل بقرابة  

 قية الدول يف املنطقة.توقُّع املزيد جرَّاء األزمات يف كل من أفغانستان ولبنان والعراق وسوريا والسودان وب

وقد لعبت تركيا دوراً إنسانياً جيداً يف الفرتة املاضية، ولكن تطوير هذه التجربة لتخفيف موجات اللجوء  

والهجرة وامتالك نظام مساعدة وإنقاذ مبكر من خالل قربها من قضايا املنطقة وقدرتها عىل حل بعض  

لعرشين أكرث من أي وقت، وعىل تركيا أن توسع جهازها امللفات الشائكة قد يكون متاحاً اليوم بعد قمة ا

اإلداري ومؤسساتها العاملة يف مجال الهجرة واللجوء وتنشئ نظام استطالع ورصد مبّكر بالتعاون مع الدول  

 الكربى لتقليل الهجرة غ� الرشعية وتخفيف أعداد املهاجرين والالجئ�. 

التي مرت عىل العامل يف سادسا. تقوية النظام املايل وتحس� بيئة األع �ل: ففي ظل الجائحة والكوارث 

العام� السابق� مع التوقع أن يتفاقم بعض هذه الكوارث يف دول املنطقة، فإن الواقع يجعل من فرصة  

تطوير النظام املايل الرتيك وتحس� بيئة األع�ل مبا يخدم تأسيس األع�ل الصغ�ة ومتناهية الصغر مسألة  

كن أن تلعب هذه املؤسسات دوراً كب�اً يف خدمة أهداف التنمية املستدامة من جهة، وتقليل  حيوية، إذ �

 البطالة من جهة أخرى، وتسهم يف تعزيز التنافسية مبا ينعكس عىل األسعار وبالتايل عىل املستهلك الرتيك. 

كذا فإن قمة العرشين يف  طيلة األشهر املاضية رّدد الجميع عبارة "عامل ما بعد كورونا ليس ك� قبله"، ه

روما تَُعّد نقطة بداية بكل ما تعنيه الكلمة من معنًى، كونها تأيت كأول قمة بعد بدء خروج العامل من  

الجائحة التي أدرك الجميع خاللها أهمية التعاون واالستفادة من موارد وخصائص اآلخرين. ورغم  

ل يجب عىل الدول الكربى يف العامل أن متارسه  أن الخروج من الجائحة بدأ فعلياً فإن الكث� من العم

ولكل منها مجموعة هائلة من الفرص التي تستطيع من خاللها أن تخدم األهداف الخاصة بها والتي  

 تصّب يف مصلحة الجميع. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


 

 

7 | P a g e  

ي  ك د التر ص مر  ال
 November 2021 1 ||47العدد 

 

 

 

 

 

 

 ثالثًا: حدث األسبوع 

 الدول العشر وعثمان کافاال .. بین ترکیا 

حالة من أكد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أن  

الـ   بيانا  10الذعر شهدتها سفارات الدول  ، التي نرشت 

حول املدعو "عث�ن كافاال"، بعد توجيهات الرئيس رجب 

"أشخاصا غ�   10طيب أردوغان باعتبار سفراء الدول الـ  

 مرغوب بهم".

دول    10أكتوبر/ ترشين األول الجاري نرش سفراء    18ويف  

زعموا أن القضية املستمرة بحق كافاال، املحبوس بتهمة الضلوع يف    بيانا عرب مواقع التواصل االجت�عي،

  ، تلقي بظاللها عىل الد�قراطية وسيادة القانون يف تركيا، ودعوا إىل اإلفراج عنه.2016محاولة االنقالب عام  

تها  من الشهر ذاته، أفادت السفارة األمريكية يف بيان مقتضب، أن الواليات املتحدة تؤكد مراعا  25ويف  

ك� قامت كل من كندا    من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية، يف تراجع عن موقفها السابق.  41لل�دة  

وفنلندا والد�ارك وهولندا والسويد وال�ويج ونيوزلندا ثم الحقا أملانيا وفرنسا، وجميعها موقعة عىل البيان،  

الحسابات الرسمية لسفاراتها يف أنقرة، وبعضها  بإعادة نرش تغريدة تراجع الواليات املتحدة، بعضها عرب  

 عرب الحسابات الشخصية للسفراء.

"ال �كن القبول به"، مش�ا إىل أنهم صاغوا البيان    10وأكد تشاووش أوغلو خالل حديثه أن بيان السفراء الـ  

يينا تنص بوضوح  من اتفاقية ف  41وذكر أن املادة    وفق مفهوم "توجيه تعلي�ت للبالد والسلطة القضائية".

 عىل أنه ال يحق للدبلوماسي� التدخل يف الشؤون الداخلية للبالد املعتمدين فيها. 

وأوضح أن الرئيس أردوغان وجه بطرد السفراء، وتم البدء بإعداد محتوى املذكرة املتعلقة بهذا الشأن، ما  

د كلمة الرئيس أردوغان يف  وتابع: "تعمق الهلع بع  .10الـ  تسبب بإشاعة حالة من الذعر يف السفارات  

وأشار أنهم توصلوا إىل   والية أسيك شه� التي عكست مشاعر شعبنا، وكان هناك من بدأ يف حزم حقائبه". 

وأوضح أن بعض السفراء    معلومات تفيد بأن دول الش�ل األورويب أخذت زمام املبادرة يف بيان السفراء. 

مؤكدا عىل علم أنقرة بأن السف� األمرييك أخذ   أخذوا موافقة من عواصم بلدانهم بخصوص البيان،

 موافقة واشنطن ووزارة خارجية بالده. 

وحول سؤال عن أهمية "عث�ن كافاال" أجاب تشاووش أوغلو إنه رجل امللياردير األمرييك من أصول  

أن هذه    مجرية جورج سوروس. إال  تركيا،  يعادي  آنفا دعمت كل من  املذكورة  الدول  أن  ولفت 

 أظهرت لهم عدم قدرة أحد عىل التدخل يف الشؤون الداخلية للبالد.  املرحلة 

https://almarsad.co.uk/
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 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 2021املرکزي الترکي یرفع توقعاته للتضخم يف نهایة  

رفع البنك املركزي الرتيك، توقعاته ملعدل التضخم يف البالد 

من   الجاري،  العام  أن   .%18.4إىل    14.1لنهاية  وذكر 

البنك وصلت إىل   مليار دوالر اعتبارا من    126احتياطات 

تراكم   15 مواصلة  مؤكدا  الجاري،  األول  ترشين  أكتوبر/ 

 االحتياطي لتعزيز السياسة النقدية. 

 

 ترکیا تمنح رخصة بناء الوحدة الرابعة من "آق قویو" النوویة 

منح  دو�از،  فاتح  الطبيعية  واملوارد  الطاقة  وزير  أعلن 

لوحدة الرابعة من محطة "آق قويو" للطاقة  رخصة بناء ا

النووية، إىل رشكة "روس آتوم" الحكومية الروسية بتنفيذ  

  . مرشوع بناء املحطة النووية يف والية مرس� جنويب تركيا

بالعامل.ستكون  و  النووية  للطاقة  منشأة  أكرب    املحطة 

اتفاقًا لبناء محطة   2010ووقعت حكومتا تركيا وروسيا عام  

 ميغاوات. 1200مفاعالت قدرة كل منها   4يو" يف قضاء "غولنار" التابع ملرس�، وتتكون من "آق قو

 ملیارات دوالر  6.4صادرات ترکیا من الحبوب تتجاوز 

الحبوب والبقوليات  الرتكية من  الصادرات  تجاوزت قيمة 

األوىل من العام   9الـ  والبذور الزيتية ومشتقاتها، يف الشهور  

  بتصدير  ٪22مليارات دوالر، مسجلة زيادة    6.4الجاري،  

طن من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية إىل    مليون  7.7

  بـ وتصدرت البذور الزيتية    دولة ومنطقة حرة.  213

وجاءت دول منطقة    .٪36زيادة  بمالي� دوالر،    909

مليون دوالر، حيث تصدرت العراق التصنيف مبليار    529مبليارين و  الرشق األوسط باملرتبة األوىل

 مليون دوالر.  365مليونا، الواليات املتحدة   392بـ مليونا، سوريا  95و

https://almarsad.co.uk/
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 2022أوکرانیا: نأمل توقیع اتفاقیة التجارة الحرة مع ترکیا مطلع 

أعرب وزير الخارجية األوكرا� دميرتو كوليبا، عن أمل بالده 

اتفاقية   توقيع  العام يف  مطلع  تركيا  مع  الحرة  التجارة 

اسم الرشاكة القوية بلمجلس األطليس،  لويف مقال    املقبل.

قال كوليبا    ، ب� أوكرانيا وتركيا الطريق إىل أمن البحر األسود

إنه يرى اجت�ع املجلس االسرتاتيجي رفيع املستوى، املقرر  

فرباير   يف  الذكرى  2022عقده  العالقات   30،  لتأسيس 

أن التعاون السيايس والعسكري    وأعترب  اسية ب� أوكرانيا وتركيا، فرصة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.الدبلوم 

 والفني ب� أوكرانيا وتركيا، يعد �وذجا للرؤية األطلسية يف اسرتاتيجيتها حيال منطقة البحر األسود. 

 البالزما والدم وضع حجر األساس ألول مصنع ملشتقات 

الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، حجر األساس   وضع وزير 

  550ألول مصنع ملشتقات البالزما والدم يف البالد بكلفة تقدر بنحو  

رشكة "ماكسيسيلز"    ، بتنفيذدو�ا  172عىل مساحة    ،مليون يورو

  450لـ  فرص عمل  املصنع  يوفر  . واألدويةالرتكية الرائدة يف صناعة  

  مليون دوالر.  125نفقات است�اد تبلغ حاليا نحو    بجانبشخصا،  

املصنع األول يف تركيا والثالث عرش بالعامل، وسيدخل خط  سيكون 

 مليون دوالر.  625حوايل   سيوفر املصنع عىل تركياو  .2023اإلنتاج نهاية 
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 عرف ترکیااخامسًا: 

 عامًا؟  98هوریة الترکیة قبل کیف تأسست الجم

السنوية   الذكرى  لتأسيس    98الـ  تحّل 

ففي   الرتكية،  أكتوبر/ترشين    29الجمهورية 

، وبعد أعوام طويلة شهدت نضال  1923األول  

الشعب الرتيك سعياً لالستقالل، أعلن مصطفى  

للجمهورية   املؤّسس  األب  أتاتورك،  ك�ل 

عامي   ب�  ورئيسها  ،  1938و  1923الرتكية 

تأسيس الجمهورية الرتكية عىل أسس معارصة  

 ون أنقرة عاصمة للبالد. حديثة، عىل أن تك

ومل يكن الطريق نحو تأسيس الجمهورية الرتكية يف أيّة لحظة مفروشاً بالورود، حيث ناضل األتراك عىل  

قوى  دحروا  أن  إىل  الرتكية،  االستقالل  حرب  من  تالها  وما  األوىل  العاملية  الحرب  خالل  الجبهات،  كافة 

األناض حارصت  التي  األجنبي  واالحتالل  تحقيق االستع�ر  عن  عجزت  لكنّها  وصوب،  كل حدب  من  ول 

 مرادها أمام بسالة وصمود الشعب الرتيك. 

، وذلك عقب توقيعها  1914أكتوبر/ترشين األول    29دخلت الدولة العث�نية الحرب العاملية األوىل رسمياً يف  

أغسطس/آب   يف  الحلفاء  املحور ضد  قوى  مع  بج  .1914تحالفاً  تقاتل  أملانيا  وقتئذ  النمسا  وكانت  انب 

 وبلغاريا والدولة العث�نية وهم ما يطلق عليهم املحور، ضد قوات بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا. 

وعىل الرُغم من املعارك الباسلة التي انترص خاللها العث�نيون مثل معركة "غليبولو"، وحصارهم وأرسهم  

ي حققوها يف جبهة القوقاز يف األشهر األخ�ة  الجيش الربيطا� يف "كوت الع�رة" بالعراق، والنجاحات الت

اللنبي عىل  الجيوش الربيطانية بقيادة إدموند  نابلس أمام  أنّهم تعرّضوا لهز�ة يف سهل  إّال  من الحرب، 

 .1918الجبهة الفلسطينية، وتىل ذلك هزائم يف دمشق وح�ة وحمص وحلب عام 

ولة العث�نية وحلفاء الحرب العاملية األوىل، م� ، جرى توقيع هدنة مودروس ب� الد1918  أكتوبر  30يف  

 أّدى إىل إنهاء األع�ل العدائية يف الرشق األوسط عند اقرتاب الحرب العاملية األوىل من نهايتها. 

ومنحت املعاهدة الحلفاء الحق يف احتالل الحصون التي تسيطر عىل مضيقي الدردنيل والبوسفور؛  

تهديد   أو  اضطراب"  "حدوث  املضيق�  رشيطة  السالح عن  نزع  بعد  أنّه  غ�  املارّة،  السفن  ألمن 

  11مبوجب الهدنة، هاجم أسطول تابع للحلفاء إسطنبول وتشاناك قلعة، ويف اليوم نفسه دخلت  

اليونانية  -سفينة حربية يونانية أخرى إىل مضيق البوسفور، ثم تىل ذلك احتالل القوات الفرنسية

 يف تراقيا الرشقية "أدرنة"، وكذلك محور السكك الحديدية. املشرتكة مدينة "أوزون كوبرو" 
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وعىل الجبهة الجنوبية الرشقيّة، احتّل الحلفاء مدن كيليس، ومرعش، وأورفا، وأنطاكيا، ومرس�، وطرسوس،  

وأضنا، وعث�نية، وإصالحية، بين� أرسلت القوات الفرنسية قواتها بزوارقها الحربية إىل موانئ البحر األسود  

وأقنع الحلفاء رئيس الوزراء اليونا�    زونجولداك، وإرغيل التي تُعد منطقة كربى لتعدين الفحم يف تركيا.يف  

إلفث�يوس فينيزيلوس بإطالق قوة استكشافية يف األناضول واحتالل إزم�، فنزل الجيش اليونا� يف إزم� يف  

باليونا  1919مايو/أيّار    15 الناطقة  األرايض  جميع  توحيد  حرب  بهدف  أشعل  الذي  الحدث  وهو  نية، 

 االستقالل الرتكية. 

عقب اإلنزال اليونا� يف األناضول واحتاللهم أزم�، انتفضت مدن األناضول وبدأت تحارب الحلفاء عىل  

باليونان عىل الجبهة الغربية، وأرمينيا عىل الجبهة الرشقية، وفرنسا عىل الجبهة   مختلف الجبهات، بدءاً 

 يا وإيطاليا يف إسطنبول. الجنوبية، وبريطان

الرتكية   االستقالل  بحرب  الفرتة  تلك  ب�    أو وتُعرَف  واستمرّت  التحرير،    24و  1919مايو/أيّار    19حرب 

الحرب متّكنت قوات الحركة الوطنية    خالل  ، ب� الحركة الوطنية الرتكية ووكالء الحلفاء. 1923يوليو/متّوز  

عىل الجبهة الرشقية صمدت القوات الرتكية بقيادة كاظم قره  الرتكية من هز�ة الفرنسي� يف الجنوب، و 

بك� ودافعوا عن األناضول ضد الهجوم الرويس عرب األرايض األرمينية، وعىل الجبهة الغربية واجهت القوات  

هزائم نكراء يف معركتي    باليوناني�بقيادة عصمت باشا يف جيش نظامي ألحق    سلةاليونانية مقاومة تركية با

 إينونو األوىل والثانية، إىل أن انتهت الحرب باستعادة إزم�.

وقّعت    بعد التي  الرشعية،  الحكومة  باعتبارها  أنقرة  يف  الرتيك  الربملان  بحكومة  دولياً  االعرتاف  تّم  ذلك 

ل محل معاهدة  ، وكان الغرض من املعاهدة هو التفاوض عىل رشوط تح1923معاهدة لوزان يوليو/متّوز  

عصمت   وكان   للجمعية الوطنية الكربى.  جديدةسيفر، والتي مل تعد تعرتف بها تركيا يف ظل الحكومة ال

إينونو باشا املفاوض الرتيك القوي يف معاهدة لوزان، محافظاً عىل موقف حكومة أنقرة بأنّه يجب معاملة  

جمي مع  املساواة  قدم  وعىل  سيادة،  وذات  مستقلًة  دولًة  املؤمتر. تركيا  حرضت  التي  األخرى  الدول    ع 

لتوجيهات مصطفى ك�ل باشا، أثناء    واستمرّت املفاوضات من الجانب الرتيك بقيادة عصمت باشا وفقاً 

بحثه لألمور املتعلّقة بالهيمنة عىل الشؤون املالية والقضائية واملضايق الرتكية، ورفض عصمت إينونو أي  

 رتكية. اقرتاح من شأنه املساس بالسيادة ال

، وتبع ذلك  1923يوليو/متّوز    24مناقشات ومفاوضات طويلة، جرى التوقيع عىل معاهدة لوزان يف    وبعد

جالء قوات الحلفاء عن األناضول وتراقيا الرشقية، ثم أعلن مصطفى ك�ل أتاتورك قيام جمهورية  

تأسيس    عيدل عام ب، ويحتفل األتراك يف هذا التاريخ من ك 1923أكتوبر/ترشين األول    29تركيا يف  

 الجمهورية الرتكية، وهو أحد أهم األعياد القومية يف البالد.
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 سادسًا: شخصیة املشهد

 صباح الدین زعیم 

يف مقدونيا ليكمل    1926ولد صباح الدين زعيم يف بلدة "ايشتيب" عام  

إسطنبول بعدها يف  "وفاء" يف   ،تعليمه  ثانوية  امتياز من  بدرجة  وتخرج 

  ، تابع دراساته العليا يف كلية العلوم السياسية يف أنقرة  . 1943إسطنبول عام  

ليبدأ مس�ته التعليمية عام    ثم بدأ بعدها دراسة الحقوق يف جامعة أنقرة.

وشغل مناصب    ،كأستاذ مساعد يف كلية االقتصاد يف جامعة إسطنبول  1953

العديد من الجامعات العاملية مثل جامعة كونيل يف الواليات    أكاد�ية يف

وجامعة ميونخ يف أملانيا وجامعة امللك عبد العزيز يف    ، املتحدة األمريكية

األع�ل وإدارة  االقتصاد  عامل  يف  كب�  بدور  أسهم  السعودية.  العربية  اململكة  يف  من  ،  جدة  كان  حيث 

تويف عن   ، الرتيك  االقتصاد باح الدين زعيم عل�ً مه�ً يف عامل  وكان اسم ص  ،املؤسس� لجمعية نرش العلم

 .2007ديسمرب  10عمر يناهز الث�ن� األحد 

 سابعًا: مقال املشهد

  الدروس الواجب استخالصها من أزمة السفراء 

 الكاتب برهان الدين دوران

بعض العواصم األوروبية عىل شفا أزمة خط�ة، إذ أعلن الرئيس    كانت

الذي تدخل بشكل صارخ يف  أردوغ العرشة  السفراء  لبيان  ان معارضته 

الشؤون الداخلية لرتكيا وأخل بحقوقها السيادية، حيث أعلنها أردوغان  

إعالنهم   يتم  أن  (أي  يرحلوا”  أن  وإما  تركيا  يفهموا  أن  “إما  واضحة 

 مرغوب فيها). غ�شخصيات 

ها مبراعاة  أصدرت سفارات عرش دول بيانًا تعلن فيه التزام  باألمس

من معاهدة فيينا، مرتاجعة بذلك خطوة إىل الخلف،    41املادة  

وقد رحبت مصادر من رئاسة الجمهورية بهذا الرتاجع. كان البيان املشرتك الذي تدخل يف شؤون  

لحقوق اإلنسان بشأن قضية كافاال قد    يةالقضاء الرتيك في� يتعلق بتنفيذ قرارات املحكمة األوروب

تتخذ الدول نفسها املوقف ذاته إزاء اليونان في�    مل   أثار رد فعل واسع النطاق يف الرأي العام الرتيك.

يخص قرار املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بشأن تنظيم أتراك تراقيا الغربية، وهو ما بدا مؤًرشا  
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تراجًعا    41ثلت إعادة تأكيد السفارة األمريكية عىل “االمتثال” لل�دة  عىل ازدواجية معاي� تلك الدول. م

 للعالقات الرتكية الغربية والجت�ع أردوغان وبايدن يف روما نهاية هذا الشهر.  ةإيجابيًا بالنسب

، هناك دروس مهمة ينبغي استخالصها من هذه األزمة في� يتعلق بعالقات  2023طريقنا نحو انتخابات    يف

بكافة    تركيا الرضر  تلحق  التي  التوترات  هذه  مثل  تتكرر  ال  حتى  وبالتأكيد  وأوروبا.  املتحدة  بالواليات 

عىل بعض دول الغرب املنزعجة من اتخاذ تركيا قرارات مستقلة بشأن مصالحها القومية أن    إن  األطراف.

وماسية لن تجدي، فالشعب  تتفهم واقع تركيا الجديدة، إذ أن محاوالت تأديب تركيا من خالل البيانات الدبل

 الرتيك حازم وجاد يف ح�ية مصالحه وسيادته. 

التحالف أو التعاون يف املنظ�ت الدولية ال يعطي الحق لبضعة دول أن تفرض إمالءات عىل أنقرة! ال   إن

سي� وأن الدعم الذي توفره هذه الدول ذاتها لتنظي�ت يب كا كا/واي يب جي وفتح الله كولن اإلرهابية  

تركأ  تبقى  أن  أحد  يتوقع  أال  ينبغي  هنا  النهار، ومن  كالشمس يف وضح  مثل هذه    يا ضحى  إزاء  صامتة 

 املواقف املتعجرفة. 

السياسة الداخلية لدولة كرتكيا التي برزت بوصفها العب هام عىل الساحة العاملية التي يحتدم فيها    إن

راطية، فهي مغلقة أمام التدخالت شأنها يف  التنافس ب� القوى الكربى ال يحددها سوى مقوماتها الد�وق

إزاء األنشطة العملياتية    ساسية ذلك شأن الد�وقراطيات األخرى. عالوة عىل ذلك، ستكون أنقرة شديدة الح

املحتملة لبعض العواصم الغربية في� يتعلق بسيادة تركيا خالل العملية االنتخابية املقبلة، وسرتد بقسوة  

ترصيح املشرتك للسفراء العرش إذا ما جرى تناوله مع قراري قضية “خلق بنك” ووضع  إذا لزم األمر. ألن ال

 تركيا عىل القامئة الرمادية يتضح أن هناك حملة يجري شنها من قبل الجبهة الغربية عىل تركيا. 

 تدخل العواصم الغربية يف السياسة الحزبية الرتكية التي تشهد بالفعل منافسة رشسة هو ظاهرة تزعج   إن

الشعب   اعتربه حزب  والذي  الزمن،  عليه  الذي عفا  الد�قراطية”  بيان “تعزيز  أثار  بأكملها، حيث  تركيا 

 الجمهوري “وديًا” غضب الشعب الرتيك.

هناك حمالت دعائية ال نهاية لها ضد تركيا يف العواصم الغربية. فبعض الدوائر تقوم بدعاية تحت    لألسف

ت حكم أردوغان، فلننتظر“. مل تكن هذه الدوائر مرتاحة لتعاون م�كل  عنوان “دعونا ال نعمل مع تركيا تح

معه يف أزمة أفغانستان. ترغب    يدنمع أردوغان بشأن الهجرة والتجارة، ك� مل تكن سعيدة بتعاون إدارة با

هذه الدوائر يف م�رسة الضغوط عىل أنقرة حتى رحيل أردوغان عن السلطة، وتقوم هذه املقاربة بإلحاق  

رضر بعالقات تركيا بالغرب، وتعجز عن فهم التحول الذي شهدته تركيا خالل عقدين من حكم  ال

 أردوغان.

أزمات املنطقة املحيطة برتكيا عليها أن تكون مستقلة يف قرارها وتتبع سياسة خارجية فعالة   تفرض

قل �كنه  ونشطة. دعكم من رفض بعض املعارض� للتحركات الرتكية خارجيًا! فال يوجد سيايس عا

 أن يرتاجع أو يتخىل عن املصالح الرتكية القومية يف سوريا وليبيا أو رشق املتوسط. 
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وضعت سياسة أردوغان معاي� عالية جديدة يف تعزيز املصالح القومية لرتكيا، وخفض هذه املعاي�   لقد 

ما اجتهدوا من أجل    سيخدم هؤالء السفراء بالدهم أفضل إذا  باختصار،   سيكون انتحار بالنسبة ألي سيايس. 

  ) 1( .صياغة عالقة جديدة مع تركيا تعرتف مبصالحها وحساسياتها 

 

 

 . رصدتعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال 1(
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